Školská rada Základní školy Nový Hrádek

ŠR ZŠNH 6 – 26.09.2017

ŠKOLSKÁ RADA
Základní školy Nový Hrádek

ZÁPIS
z 6. řádného zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek (volební období 2015 – 2017)
konaného dne 26.09.2017 v učebně němčiny základní školy od 15.00 hod.
Účast členů školské rady na zasedání ŠR ZŠNH 6:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Příchod
15:00

Mgr. Pavel Bachura
David Bek
Mgr. Lenka Dudášková
MUDr. Lucia Hrnčířová
Mgr. Alena Lokvencová
Mgr. Martina Marková
Jiří Novotný
Mgr. Jana Soukupová
Ing. Radek Světlík

15:00
15:00

15:00
15:00

Odchod
Účast
15:35
Plná
Neúčast omluvena
15:35
Plná
15:35
Plná
Neúčast omluvena
Neúčast omluvena
15:35
Plná
15:35
Plná
Neúčast omluvena

Záznam a ověření zápisu ŠR ZŠNH 6:
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jana Soukupová
Mgr. Lenka Dudášková

Zapisovatel zápisu:

Mgr. Pavel Bachura

Čl. 1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
1.1. Zahájení
Pan předseda zahájil 6. zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek a všechny přítomné členy školské rady
přivítal, včetně pana ředitele Mgr. Páva a hosty dnešního zasedání, a to pana starosty městyse Bc. Zdeňka Drašnara.
Z dnešního zasedání se omlouvá Mgr. Alena Lokvencová , Mgr. Martina Marková, Ing. Radek Světlík a David Bek.
Pan předseda konstatuje, ţe dnešní zasedání školské rady je usnášeníschopné.
Dne 07.09.2017 byla všem členům školské rady, panu řediteli a panu starostovi emailem zaslána pozvánka o konání
školské rady.
Pan předseda určuje ověřovateli dnešního zápisu: Mgr. Lenka Dudášková a Mgr. Jana Soukupová. Zapisovatel
dnešního zápisu je předseda.
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Kontrolou úkolů z minulého zasedání školské rady konaného dne 22.11.2017 kde jsme přijali následující usnesení č.
ŠR ZŠ Nový Hrádek 5- 6/2016: „ ŠR ZŠ Nový Hrádek ukládá předsedovi podat podnět u zřizovatele základní školy
týkající se umístění chladícího zařízení na zeleninu a ovoce do prostoru školní jídelny a revitalizaci stávajících a již
dosluhujících stolů a židlí ve školní jídelně“.
Po projednání našeho podnětu v zastupitelstvu městyse jsem obdrţel od pana starosty sdělení v únoru letošního roku
sděleno panem starostou, ţe následně proběhlo společné jednání za účasti paní ředitelky MŠ, pana ředitele ZŠ a pana
starosty. Na tomto jednání bylo vysvětleno, že chladící vitríny nelze z prostorových důvodů do jídelny umístit. Židle a
stoly by měly být vyměněny v proběhu roku 2017. Dále jsme se domluvili na lepší komunikaci mezi školní jídelnou a
ZŠ. Pan starosta dnešní den tuto informaci doplňuje, že židle a stoly byly vyměněny a komunikace se výrazně zlepšila.

Čl. 2 – Schválení Výroční zprávy ZŠ Nový Hrádek 2016/2017
2.1. Schválení výroční zprávy 2016/2017
Pan předseda sděluje členům školské rady, ţe je nutné projednat a schválit předloţenou výroční zprávu ZŠ Nový
Hrádek a navrhuje přijmout níţe uvedené usnesení.
Přítomno: 5 členů školské rady (z devítičlenné školské rady)
Hlasování:
pro návrh: 5
proti návrhu: 0
zdrţel se: 0

K čl. 2.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 6- 1/2017
ŠR ZŠ Nový Hrádek schvaluje Výroční zprávu Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod za období 2016/2017,
zpracovanou na základě Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ze dne 27. prosince 2004, kterou se stanoví náleţitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., vše
v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3 – Informace o práci školy a zapojení školy v projektech
3.1. Informace o práci školy a zapojení školy v projektech
Pan ředitel nejdříve sdělil pár slov k personálním otázkám: Paní Svatoňová odešla do důchodu, vrací se paní Kamila
Ševcová a místo paní Bekové uklízí paní Hartmanová. Ke dni 12.9.17 škola disponuje 154 ţáků, čímţ je nadlimitní.
Domácí vzdělávání přihlášeno 19 ţáků. Pan ředitel sděluje, ţe škola se zúčastnila řady projektů: Krajský grant
(podpora krouţků zisk 18. 000 Kč), adaptační kurz pro 6. třídu (zisk 24.000 Kč). Ţádost o evropský grant
(rekonstrukce dílen, kuchyňky, učebny fyziky a chemie), je to podané. Pan starosta doplňuje, ţe se jedná o velkou akci
cca 8 mil.Kč. Dále se jedná o grant šablony (profesní rozvoj učitelů i ţáků, ZŠ obdrţela 0,5 mil.Kč).
Pan starosta sděluje, ţe byla podána ţádost o změnu zdroje vytápění, který je z 80.let minulého století. Bylo poţádáno
o tepelné čerpadlo (voda-vzduch, investice cca 5 mil.Kč), které by se umístilo na střechu školy a jiţ teď je měřitelné,
ţe nepůjde o nepřímé imise v podobě nějakého hluku apod. Dále bude podána ţádost o bezbariérový vstup, výtah,
investice 2,5 mil.Kč (dotace 90%).
Dále pan ředitel sděluje, ţe je na základě novely Školského zákona nutné do školského řádu zakomponovat práva i
povinnosti pedagogických pracovníků. Schválení školského řádu (změny apod.) je v kompetenci školské rady.
Školský vzdělávací program - Mgr. Dudášková sděluje, ţe škola k dětem ve zvláštním reţimu na které se vztahuje
nová vyhláška č. 27, má povinnost v podobě zřízení předmětu pedagogická péče (je na vysvědčení jako povinný
předmět). Tento předmět musí být ve školském vzdělávacím předmětu.
Pan předseda poděkoval panu řediteli a panu starostovi za jejich podrobné informace ke škole e jejímu nutnému
rozvoji do budoucna a navrhuje přijmout níţe uvedené usnesení.
Přítomno: 5 členů školské rady (z devítičlenné školské rady)
Hlasování:
pro návrh: 5
proti návrhu: 0
zdrţel se: 0
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K čl. 3.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 6- 2/2017
ŠR ZŠ Nový Hrádek bere na vědomí informace ředitele školy a starosty městyse, týkající se práci školy a její zapojení
v projektech. ŠR ZŠ Nový Hrádek schvaluje změnu Řádu školy s tím, ţe budou nově zavedeny v tomto řádu práva a
povinnosti pedagogických pracovníků. Dále ŠR ZŠ Nový Hrádek souhlasí, aby jako povinný předmět pedagogická
péče pro děti ve zvláštním reţimu byl součástí škoního vzdělávacího programu ZŠ Nový Hrádek.

Čl. 4 – Informace o práci poradců a řešení preventivních programů
4.1. Informace o práci poradců a řešení preventivních programů
Pan předseda poţádal Mgr. Lenku Dudáškovou (za nepřítomnou Mgr. Martinu Markovou) o informace týkající se
řešení preventivních programů.
pravidelné akce od 1 do 9. třídy, programy s neziskovou organizací Prostor Pro, která spolupracuje se školou od 3 do 9
třídy. 7. Ročník má v plánu lyţařský výcvik, 8. třída turistický, 9. třída outdorový, 3 a 4. třída plavecký výcvik a 6.
třída posezení s rodiči za účasti okresní metodické prevence. Byla řešena i el.cigareta a 6. Třída má svůj „adapťák“.
Předseda poděkoval Mgr. Dudáškové za její sdělení a navrhuje přijmout níţe uvedené usnesení.
Přítomno: 5 členů školské rady (z devítičlenné školské rady)
Hlasování:
pro návrh: 5
proti návrhu: 0
zdrţel se: 0

K čl. 4.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 6- 3/2017
ŠR ZŠ Nový Hrádek bere na vědomí informace o práci poradců a řešení preventivních programů.

Čl. 5 – Organizační záležitosti
5.1. Organizační záležitosti
Pan předseda informuje, ţe toto zasedání školské rady je posledním ve volebním období, proto všem velmi děkuji za
účasti na jednotlivých zasedáních. Na podzim budou nové volby do školské rady a předseda vyjádřil své stanovisko
případně opětovně kandidovat do školské rady. Dále by se měla zveřejnit výroční zpráva na internetu a v případě
důleţitých informací by měl pan ředitel informovat členy rady emailem.
Pan předseda navrhuje přijmout níţe uvedené usnesení.
Přítomno: 5 členů školské rady (z devítičlenné školské rady)
Hlasování:
pro návrh: 5
proti návrhu: 0
zdrţel se: 0

K čl. 5.1 – usnesení č. ŠR ZŠ Nový Hrádek 6- 4/2017
ŠR ZŠ Nový Hrádek ukládá:
1.) Řediteli školy Mgr. Pávovi průběţně informovat předsedu a členy ŠR a to nejlépe formou zasílání
elektronických zpráv do emailových schránek členů rady.
2.) Řediteli školy Mgr. Pávovi zveřejnit výroční zprávu na internetových stránkách školy v dohodnutém rozsahu
dnešního zasedání.

Čl. 6 – Diskuse
6.1. Diskuse – žádná diskuze, námitky či připomínky.
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ŠR Nový Hrádek Základní školy Nový Hrádek schvaluje Usnesení z 6. řádného zasedání školské rady
konaného dne 26. 09. 2017 pod pořadovým číslem 01/2017 – 04/2017.
Zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek bylo ukončeno v 15:35 hod.

Zapsal: ..................................
Mgr. Pavel Bachura

Ověřovatelé: ..........................................
Mgr. Jana Soukupová

.................................................
Mgr. Lenka Dudášková

Prezenční listina ze zasedání školské rady Základní školy Nový Hrádek dne 26.09.2017
Jméno a příjmení
Mgr. Pavel Bachura

Podpis

Poznámka

David Bek

_________________________

omluven

Mgr. Alena Lokvencová

-----------------------------------

omluvena

Mgr. Martina Marková

______________________

omluvena

_______________________

omluven

Mgr. Lenka Dudášková
MUDr. Lucia Hrnčířová

Jiří Novotný
Mgr. Jana Soukupová
Ing. Radek Světlík
Mgr. Aleš Páv

ředitel školy

Bc. Zdeněk Drašnar

starosta městyse
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